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เล่าเรื่องจากปก
กับ นายก อบจ.ขอนแก่น

 พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู ่ หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว ่า สุนทรภู  ่

(26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี 

ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ได้  4  ปี  และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชส�านักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม  20 ปี  ก่อนจะ

กลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอศิเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 

ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น  พระสุนทรโวหาร  เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต  สุนทรภู่เป็นกวีท่ีมีความช�านาญทาง

ด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนทิานและกลอนนริาศข้ึนใหม่จนกลาย

เป็นทีนิ่ยมอย่างกว้างขวางสบืเนือ่งมาจนกระทัง่ถงึปัจจบุนั ผลงานท่ีมชีือ่เสยีงของ

สุนทรภูมี่มากมายหลายเรือ่ง เช่น นริาศภเูขาทอง นริาศสพุรรณ เพลงยาวถวาย

โอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง 

พระอภัยมณ ีได้รบัยกย่องจากวรรณคดสีโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภท

กลอนนิทาน และเป็นผลงานท่ีแสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่

อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในหลกัสตูรการเรียนการสอนนบัแต่อดีตมาจนถงึปัจจุบนั เช่น กาพย์พระไชยสรุยิา 

นิราศพระบาท และอีกหลายๆ เรื่อง

 ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สนุทรภูไ่ด้รบัยกย่อง

จากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงาน

ของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย  และมี

การน�าไปดดัแปลงเป็นสือ่ต่างๆ เช่น หนงัสอืการ์ตนู ภาพยนตร์ เพลงรวมถงึละคร 

มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ต�าบลกร�่า  อ�าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่  และเป็นที่ก�าเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ 

นิราศเมืองแกลง  นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆ  อีก  เช่น  ที่วัดศรีสุดาราม 

ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม

ประวัติสุนทรภู่

  สุนทรภู่ มีชื่อเดิมว่า ภู่ เกิดในสมัยรัชกาลที่  1  แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์

เมื่อวันจันทร์  เดือน  8  ขึ้น  1  ค�่า  ปีมะเมีย  จุลศักราช  1148  เวลาเช้า  2  โมง 

(ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329) ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง 

ซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบันนี้  เชื่อว่าหลังจากสุนทรภู่เกิด 

ได้ไม่นาน บดิามารดากห็ย่าร้างกนั บดิาออกไปบวชอยูท่ีว่ดัป่ากร�า่อนัเป็นภมูลิ�าเนา

เดิม  ส่วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลัง  ถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์

เจ้าหญิงจงกล  พระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์  ดังนั้นสุนทรภู่จึงได ้

อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดา  และได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลัง 

สุนทรภู่ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีกสองคน  ช่ือฉิมและนิ่ม 

เชื่อกันว่า  ในวัยเด็กสุนทรภู่ได้ร�่าเรียนหนังสือกับพระ 

ในส�านักวัดชีปะขาว  (ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนาม 

ในรชักาลที ่4 ว่า วดัศรสีดุาราม อยูร่มิคลองบางกอกน้อย) 

ตามเนื้อความส่วนหนึ่งที่ปรากฏใน นิราศสุพรรณ ต่อมา

ได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระวางกรมพระคลังสวน 

ในกรมพระคลังสวน  แต่ไม่ชอบท�างานอื่นนอกจากแต่ง

บทกลอน ซึง่สามารถแต่งได้ดตีัง้แต่ยังรุน่หนุม่ จากส�านวน

กลอนของสนุทรภู ่เชือ่ว่าผลงานทีม่กีารประพนัธ์ขึน้ก่อน

สุนทรภู่อายุได้ 20 ปี (คือก่อน นิราศเมืองแกลง) เห็นจะ

ได้แก่กลอนนิทานเรื่อง  โคบุตร  สุนทรภู่ลอบรักกับนาง

ข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่ง  ช่ือแม่จัน  ชะรอยว่าหล่อนจะ

เป็นบุตรหลานผู้มีตระกูล  จึงถูกกรมพระราชวังหลังกร้ิว

จนถึงให้โบยและจ�าคุกคนทั้งสอง  แต่เมื่อกรมพระราชวัง

หลังเสด็จทิวงคตในปี  พ.ศ.2349  จึงมีการอภัยโทษแก ่

ผู ้ถูกลงโทษท้ังหมดถวายเป็นพระราชกุศล หลังจาก 

สุนทรภู่ออกจากคุกก็เดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลง 

จังหวัดระยอง การเดินทางครั้งนี้สุนทรภู่ได้แต่ง นิราศ

เมอืงแกลง พรรณนาสภาพการเดนิทางต่างๆ เอาไว้โดย

ละเอียด  และลงท้ายเรื่องว่า  แต่งมาให้แก่แม่จัน “เป็น

ขันหมากมิ่งมิตรพิสมัย” ในนิราศได้บันทึกสมณศักดิ์ 

ของบิดาของสุนทรภู่ไว้ด้วยว่า เป็น “พระครูธรรมรังษี” 

เจ้าอาวาสวัดป่ากร�่า กลับจากเมืองแกลงคราวนี้ สุนทรภู่

จงึได้แม่จนัเป็นภรรยา แต่กลบัจากเมอืงแกลงเพยีงไม่นาน 

สุนทรภู ่ต ้องติดตามพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ในฐานะ

มหาด เล็ ก ต าม เ สด็ จ ไป ใน ง านพิ ธี ม าฆบู ช า ท่ี

พระพุทธบาท (เขตจังหวัดสระบุรีในปัจจุบัน) เม่ือปี 

พ.ศ. 2350 สุนทรภู่ได้แต่ง นิราศพระบาท พรรณนา

เหตุการณ์ในการเดินทางคราวนี้ด้วย สุนทรภู่กับแม่จัน

มีบุตรด้วยกัน  1  คน  ชื่อหนูพัด  ได้อยู่ในความอุปการะ 

ของเจ ้าครอกทองอยู ่   ส ่วนหนุ ่มสาวทั้งสองมีเรื่อง 

ระหองระแหงกนัเสมอ จนภายหลังกเ็ลกิรากนัไป หลงัจาก 

นิราศพระบาท ที่สุนทรภู่แต่งในปี พ.ศ. 2350 ไม่ปรากฏ

ผลงานใดๆ  ของสุนทรภู่อีกเลยจนกระทั่งเข้ารับราชการ

ในปี พ.ศ. 2359

วนัสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
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การเข้ารับราชการของสุนทรภู่

  สุนทรภู ่ได้เข้ารับราชการในกรมพระอาลักษณ ์

เมื่อ พ.ศ. 2359 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 มูลเหตุในการได้เข้า

รับราชการน้ี  ไม่ปรากฏแน่ชัด  แต่สันนิษฐานว่าอาจแต่ง 

โคลงกลอนได้เป็นทีพ่อพระทยั ทราบถงึพระเนตรพระกรรณ

จึงทรงเรียกเข้ารับราชการ แนวคิดหนึ่งว่าสุนทรภู่เป็นผู้แต่ง

กลอนในบัตรสนเท่ห ์  ซึ่งปรากฏชุกชุมอยู ่ ในเวลานั้น 

อกีแนวคิดหน่ึงสบืเน่ืองจาก “ช่วงเวลาทีห่ายไป” ของสนุทรภู่ 

ซึ่งน่าจะใช้วิชากลอนท�ามาหากินเป็นที่รู ้จักเลื่องชื่ออยู ่ 

ชะรอยจะเป็นเหตุให้ถูกเรียกเข้ารับราชการก็ได้

  เมือ่แรกสนุทรภูร่บัราชการเป็นอาลกัษณ์ปลายแถว 

มีหน้าที่เฝ้าเวลาทรงพระอักษรเพื่อคอยรับใช้ แต่มีเหตุให้ได้

แสดงฝีมือกลอนของตัว  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัยทรงแต่งกลอนบทละครในเรื่อง “รามเกียรติ์” 

ติดขัดไม่มีผู้ใดต่อกลอนได้ต้องพระราชหฤทัย จึงโปรดให้

สุนทรภู่ทดลองแต่ง ปรากฏว่าแต่งได้ดีเป็นที่พอพระทัย 

จึงทรงพระกรุณาฯ เลื่อนให้เป็น ขุนสุนทรโวหาร  การต่อ

กลอนของสุนทรภู่คราวนี้เป็นที่รู้จักทั่วไป  เนื่องจากปรากฏ

รายละเอียดอยู ่ในพระนิพนธ์  ชีวิตและงานของสุนทรภู ่

ของสมเด็จฯ  กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ  บทกลอนใน

รามเกยีรติท์ีส่นุทรภูไ่ด้แต่งในคราวน้ันคือ ตอนนางสดีาผกูคอ

ตาย และตอนศกึสบิขนุสบิรถ ฉากบรรยายรถศึกของทศกณัฐ์ 

สุนทรภู่ได้เลื่อนยศเป็น  หลวงสุนทรโวหาร  ในเวลาต่อมา 

ได้รับพระราชทานบ้านหลวงอยู่ที่ท่าช้าง  ใกล้กับวังท่าพระ 

และมตี�าแหน่งเข้าเฝ้าเป็นประจ�า คอยถวายความเหน็เกีย่วกบั 

พระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์วรรณคดีเร่ืองต่างๆ  รวมถึง 

ได้ร่วมในกิจการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมช่วงต้นกรงุรัตนโกสนิทร์ 

โดยเป็นหนึ่งในคณะร่วมแต่ง ขุนช้างขุนแผน ขึ้นใหม่

  ระหว่างรับราชการ สุนทรภู่ต้องโทษจ�าคุกเพราะ 

ถูกอุทธรณ์ว่าเมาสุราท�าร้ายญาติผู้ใหญ่  แต่จ�าคุกได้ไม่นาน 

ก็โปรดพระราชทานอภัยโทษ  เล่ากันว่าเนื่องจากพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยัทรงติดขดับทพระราชนพินธ์

เรื่องสังข์ทอง  ไม่มีใครแต่งได้ต้องพระทัย  ภายหลังพ้นโทษ 

สุนทรภู่ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรสมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 2 เช่ือว่าสุนทรภู่ 

แต่งเรื่อง สวัสดิรักษา ในระหว่างเวลานี้  และในระหว่างรับราชการอยู่นี้ 

สุนทรภู่แต่งงานใหม่กับแม่นิ่ม มีบุตรด้วยกันหนึ่งคน ชื่อพ่อตาบ

 สนุทรภูร่บัราชการอยูเ่พยีง 8 ปี เมือ่ถงึปี พ.ศ. 2367 พระบาทสมเดจ็

พระพทุธเลศิหล้านภาลยัเสดจ็สวรรคต หลงัจากนัน้สนุทรภูก่อ็อกบวช แต่จะได้

ลาออกจากราชการก่อนออกบวชหรือไม่ยังไม่ปรากฏแน่ชัด  แม้จะไม่ปรากฏ

โดยตรงว่าสนุทรภูไ่ด้รบัพระบรมราชูปถัมภ์จากราชส�านกัใหม่ในพระบาทสมเดจ็

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ก็ได้รับพระอุปถัมภ์จากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์

อืน่อยูเ่สมอ เช่น ปี พ.ศ. 2372 สุนทรภูไ่ด้เป็นพระอาจารย์ถวายอกัษรเจ้าฟ้า

กลางและเจ้าฟ้าปิ๋ว พระโอรสในเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ปรากฏความอยู่ใน 

เพลงยาวถวายโอวาท นอกจากนั้นยังได้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้า

ลักขณานุคุณ และกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ซึ่งปรากฏเนื้อความในงานเขียน

ของสุนทรภู่บางเรื่องว่า สุนทรภู่แต่งเรื่อง พระอภัยมณี และ สิงหไตรภพ 

ถวาย

 สุนทรภู่บวชอยู่เป็นเวลา 18 ปี ระหว่างนั้นได้ย้ายไปอยู่วัดต่างๆ 

หลายแห่ง  เท่าที่พบระบุในงานเขียนของท่านได้แก่  วัดเลียบ  วัดแจ้ง  วัดโพธ์ิ 

วดัมหาธาตุ และวดัเทพธดิาราม งานเขยีนบางชิ้นสือ่ให้ทราบว่า ในบางปี ภกิษภุู ่

เคยต้องเร่ร่อนไม่มทีีจ่�าพรรษาบ้างเหมอืนกนั ผลจากการทีภ่กิษภุูเ่ดนิทางธุดงค์

ไปที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปรากฏผลงานเป็นนิราศเรื่องต่างๆ มากมาย และเชื่อว่า

น่าจะยังมีนิราศที่ค้นไม่พบอีกเป็นจ�านวนมาก โดยงานเขียนชิ้นสุดท้ายที่ภิกษุ

ภู่แต่งไว้ก่อนลาสิกขาบท คือ ร�าพันพิลาป  โดยแต่งขณะจ�าพรรษาอยู่ที ่

วัดเทพธิดาราม พ.ศ.2385 หลังจากลาสิกขาบท สุนทรภู่ได้รับพระอุปถัมภ์

จากเจ้าฟ้าน้อย หรอืสมเด็จเจ้าฟ้าจฑุามณ ีกรมขุนอศิเรศรงัสรรค์ รบัราชการ

สนองพระเดชพระคุณทางด้านงานวรรณคดี สุนทรภู่แต่ง เสภาพระราช

พงศาวดาร บทเห่กล่อมพระบรรทม และบทละครเรือ่ง อภัยนรุาช ถวาย รวม

ถึงยังแต่งเรื่อง พระอภัยมณี ถวายให้กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพด้วย  เมื่อถึงปี 

พ.ศ.  2394 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต  เจ้าฟ้ามงกุฎ

เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  และ 

ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อยขึ้นเป็น  พระบาทสมเด็จพระปิ ่นเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

สุนทรภู ่จึงได ้รับแต ่งตั้งเป ็นเจ ้ากรมอาลักษณ์ฝ ่ายพระราชวังบวร 

มีบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรโวหาร ช่วงระหว่างเวลานี้สุนทรภู่ได้แต่งนิราศ

เพิ่มอีก 2 เรื่อง คือ นิราศพระประธม และ นิราศเมืองเพชร

  สุนทรภู ่พ�านักอยู ่ในเขตพระราชวังเดิม  ใกล้หอนั่งของพระยา 

มนเทียรบาล  (บัว)  มีห้องส่วนตัวเป็นห้องพักกั้นเฟี ้ยมที่เรียกชื่อกันว่า 

“ห้องสุนทรภู่”  เช่ือว่าสุนทรภู่พ�านักอยู่ท่ีนี่ตราบจนถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อป ี

พ.ศ. 2398 สิริรวมอายุได้ 69 ปี

ที่มา: https://www.sanook.com/campus/1390753/

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น
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บทบรรณาธิการ   วันที่  26  มิ.ย.  ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู ่  ซึ่งจะมีการจัด

นิทรรศการ  ประกวดแต่งค�ากลอนเพื่อร�าลึกถึงท่าน  กระตุ้นให้เด็ก 

เยาวชนและชาวไทยท้ังชาติได้ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของ

ภาษาไทย  ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้

เป็นเอกลักษณ์อยู ่คู ่ชาติไทยต่อไป  และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

จดักิจกรรมการรณรงค์ประชาสมัพันธ์เน่ืองในวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก 

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติดค่ะ

  ก ่อนจากกันฉบับนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

องค์พระธาตุขามแก่น  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงบันดาล 

ประทานพรให้แก่ทกุท่านประสบกบัความสขุความเจริญ  มพีลานามยั

ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง แล้วพบกันฉบับหน้า

สวัสดีค่ะ

  สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน    วารสารคูนแคน ปีที่  14 ฉบับที่  2 

ประจ�าเดอืนม.ิย. 62 กลับมาพบกบัทกุท่านอกีครัง้ พร้อมกบัข่าวความ

เคลือ่นไหวต่างๆของ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั

ขอนแก่น

 สืบเนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว ทรงพระราชด�าริว ่า ตามโบราณ 

ราชประเพณ ีเมือ่สมเด็จพระมหากษตัรยิาธริาชเจ้าได้เสด็จเถลงิถวลั

ยราชสมบัติบรมราชาภิ เษกแล ้ว  ย ่อมโปรดให ้สถาปนา

เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีข้ึนเป็นสมเด็จพระบรม

ราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

สถาปนาเฉลมิพระเกยีรตยิศสมเดจ็พระราชนิสีทิุดา ขึน้เป็น สมเดจ็

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและได้ทรง 

พระ กรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี 

เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นาง เจ้า ฯ  พระบรม ราชินี  

ทางรัฐบาลไ ด้จัดกิจกร รมเฉลิมพระเกี ยรติ  พร้อ มกันท่ัวปร ะเทศ 

ทัง้ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค ประกอบด้วยกิจกรรม ต่าง ๆ  การท�าบุญ 

ตักบาตร และการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้

มติ ครม. ได้ก�าหนดให้วันที่ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดราชการอีกด้วยค่ะ 

นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ
ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

เจ้าของ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้อ�านวยการ : 
  ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ 
	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
  นายสิทธิกุล  ภูค�าวงศ์ 
  นางวัชราภรณ์  ผ่องใส 
  นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา 
	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
  นายปรัชญา  ผิวผาง 
	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ที่ปรึกษา 
  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร 
	 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
  นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์ 
  นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ 
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
  นายวรเวทย์  ดิเรกศรี 
	 หัวหน้าสำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
  นางวราพร หาญชนะชัยกูล 
	 ผู้อำานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
  นายเพ็ชร  มูลป้อม 
	 ผู้อำานวยการกองแผนและงบประมาณ	
  นางสาวจุฑารัตน์  สุภโตษะ 
	 ผู้อำานวยการกองคลัง	
  นายวิรัติ  นาคนชม 
	 ผู้อำานวยการสำานักการช่าง	
  ดร.เกียรติคุณ  จันแก่น 
	 ผู้อำานวยการสำานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
  นายประชิต  อึ้งประเสริฐ 
	 ผู้อำานวยการกองกิจการขนส่ง	
  นางจิตลัดดา  สถิรธนากร 
	 ผู้อำานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	
  นายสุวนัย  ภูมาศ 
	 ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่	
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา 

  นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ
	 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้จัดการ 
  นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์ 
	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ผู้ช่วยผู้จัดการ : 
  นางศิริพร  ประดาพล 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม 
ฝ่ายประสานงานจัดส่งและนายทะเบียน : 
  นางทัศรินทร์  เชิดโกทา
ฝ่ายประสานงานติดตามข้อมูลประจ�ากองต่างๆ : 
  นายเทพมงคล  ประดาพล  นางสาวสุธิดา อุ่นสนธิ์  นางนษ  ปรีทรัพย์
  นางสาวผกาสวรรค์  ปรัชญคุปต์  นายรุ่งโรจน์  สิงห์มี  นางสุภาพร  ภูเงิน
  นางกรรณิการ์  เจริญดี  นายกิตติชัย  อุทธา  นางกุลกาญจน์  แสงหมี
คณะผู้จัดท�าข่าวประจ�ากองบรรณาธิการ
  นางสาวพรทิพา  ราชสีทา  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร  นางจิระนันท์  ชนเวียน
  นางพัชร์ชวัล  สุวัตถิกุล  นายพิพัฒน์พล  หล่อยดา  นายชาญสิทธิ์  คุ้มตะบุตร
  นางณัฐชยา  ดาหาร  นางสาววิภารัตน์  ชมชัยภูมิ  นางนภัค  ปัญญาใส
  จ่าเอกวีระศักดิ์  อินทะวงษ์  นายเกียรติศักดิ์  บัวพา  นางสาวอรษา ดวงแก้ว 
  นางสาวเกศนีย์  บุญอ่อน  นางสาวรัชนีวรรณ  ทองชา  นางสาวยุวนิดา  แสนแก้ว
  นางวราภรณ์  อุทธา
วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมตามกรอบภารกิจของ  อบจ.ขอนแก่น  ตลอดจนองค์กรภาครัฐ  และเอกชน  เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงรุก โดยประชาชน องค์กร
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด อย่างเต็มรูปแบบ

ส�านักงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทร. 0 4324 4682 โทรสาร 0 4323 5144 www.kkpao.go.th
ออกแบบ/พิมพ์ที่ : หจก.โรงพมิพค์ลงันานาวทิยา 232/199 ถ.ศรจีนัทร ์ต.ในเมอืง อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 40000
  โทร. 0 4332 8589-91 โทรสาร 0 4332 8592 E-mail : klungpress@hotmail.com
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

“การท�าไม้กวาดดอกหญ้า” 
  นายก  อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  “การท�า
ไม้กวาดดอกหญ้า” อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  ให้แก่ประชาชนในเขต
พื้น ท่ีอ� า เภอเมืองขอนแก ่น  เมื่ อวัน ท่ี   15  พ.ค .   2562 
ณ  หอประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น

งานประเพณีบุญเดือนหกต�าบลโนนทอง ประจ�าปี 2562
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์ ต้ังวานิชกพงษ ์

เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนหกต�าบลโนนทอง 

ประจ�าป ี   2562  โดยมี   นายกเทศมนตรีต�าบลโนนทอง 

นางสงกรานต์ โสภาศรี  กล่าวรายงาน  ผู้น�าท้องถิ่น  ผู้น�าท้องที ่

และประชาชนชาวต�าบลโนนทอง  ร่วมเป็นเกียรติ  เมื่อวันที่  23 

พ.ค. 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลต�าบลโนนทอง 12 ไร่ 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดบูรพาทิศ ต�าบลสาวะถี
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์

เป็นประธานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดบูรพาทิศ  ต�าบลสาวะถ ี

อ�าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย  ประธานสภา  อบจ.

ขอนแก่น นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร  ผู้น�าท้องถิ่น  ผู้น�าท้องที ่

และประชาชนชาวต�าบลสาวะถี ร่วมพิธีจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 25 

พ.ค. 2562 ณ วดับรูพาทิศ ต.สาวะถี อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2562 หลักสูตร

“การท�าไข่เค็มสมุนไพร”
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูป
อาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 2562 หลักสูตร 
“การท�าไข่เคม็สมนุไพร” อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอเมือง  โดยมีนายกเทศมนตรี
ต�าบลหนองตูม  นายสุนทร จ�าปางาม  และคณะบริหาร 
สภาเทศบาล ก�านนั ผูน้�าท้องที ่หวัหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรบั
อย่างอบอุ่น  เมื่อวันที่  23  พ.ค.  2562 ณ  หอประชุมเทศบาล 
ต�าบลหนองตูม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ชาญสิทธิ์ คุ้มตะบุตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “อบจ.กับการพัฒนาสตรี 
ตามโครงการเพ่ิมศกัยภาพการพัฒนากลุม่สตรีจงัหวดัขอนแก่น” 
โดยมี  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายธีระเชษฐ สอนปะละ 
ร่วมเป็นเกยีรติ เมือ่วนัที ่28 พ.ค. 2562 ณ รร.ไอ-โฮเทลขอนแก่น 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
พร้อมด้วย รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ และ 
นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา,  ส.อบจ.ขอนแก่น  อ.เมืองเขต  2 
นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว,  ปลัด  อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี 
วริยิปิยะ, รองปลดั อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลกัษณ์ รตันจนัทร์ 
และ นายประสิทธิ ์อุดมธนะธีระ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารหวัหน้า
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทป
โทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เมื่อวันที ่
30  พ.ค.  2562  ณ  ห้องแสดง  อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การประกวดนางสาวซ�าสูง และการประกวดสาวประเภทสอง 
Miss Queen ซ�าสูง ในงานแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดี

อ�าเภอซ�าสูง ประจ�าปี 2562
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ 
เป็นประธานในพธิเีปิดการประกวดนางสาวซ�าสงู และการประกวด
สาวประเภทสอง Miss Queen ซ�าสงู ในงานแผ่นดนิพระเจ้าใหญ่ 
รวมใจของดีอ�าเภอซ�าสูง ประจ�าปี 2562 โดยมี นายอ�าเภอซ�าสูง 
นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง  กล่าวรายงาน  ในโอกาสน้ีมี  ส.อบจ.
ขอนแก่น เขต อ.ซ�าสงู นายอุทยั วิสิลา ผูแ้ทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  ในเขตพื้นท่ีอ�าเภอซ�าสูง 
ร่วมเป็นเกียรติ  เม่ือวันท่ี  1  พ.ค.  2562 ณ  สนามหน้าที่ว่าการ 
อ�าเภอซ�าสูง อ.ซ�าสูง จ.ขอนแก่น

งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาจักรยาน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น

“จักรยาน อบจ.ขอนแก่น GEOPARK” ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาจักรยานเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น  “จักรยาน  อบจ.
ขอนแก่น GEOPARK” ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562 โดยมี ปลัด อบจ.
ขอนแก่น นางพฒันาวดี วริยิปิยะ, หวัหน้าอทุยานแห่งชาตภูิเวยีง 
นายส�าเร็จ ภูแสนศรี,  ประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน 
นายวิเชียร เรืองประเสริฐกุล  ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 
3  พ.ค.  2562 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...เกียรติศักดิ์  บัวพา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานทอดผ้าป่าสามัคคีในงานบุญประจ�าปี
ปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ผือบัง

  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
เป็นประธานเปิดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในงานบุญประจ�าปี 
ปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ผือบงั โดยม ีผู้น�าท้องที ่ผูน้�าท้องถิน่ 
ตลอดจนประชาชนในเขตต�าบลหัวหนอง  ร ่วมเป็นเกียรต ิ
เมื่อวันที่  18 พ.ค. 2562 ณ วัดบูรณะสิทธิ์  (พระเจ้าใหญ่ผือบัง) 
บ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัล
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
พร้อมด้วย รองปลดั อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลกัษณ์ รตันจนัทร์ 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการอบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมการตรวจ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับรางวัลการบริหาร
จดัการบ้านเมอืงทีดี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผูแ้ทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
อบจ.ขอนแก่น  กลุ่มประชาสังคมในจังหวัด  ร่วมตอบข้อซักถาม
จากคณะกรรมการ  เมื่อวันที่  22 พ.ค.  2562 ณ อบจ.ขอนแก่น 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
ร่วมพธิเีปิดกรวยราชสกัการะหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาท
สมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยม ีผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น 
ดร.สมศกัดิ ์จงัตระกลุ เป็นประธาน ในโอกาสนีม้ ีรองผูว่้าราชการ
จงัหวดัขอนแก่น นายสนัต ิเหล่าบญุเสงีย่ม, ปลัดจงัหวัดขอนแก่น 
ดร.อลงกต วรกี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน 
พสกนิกรชาวขอนแก่นจ�านวนมาก  ร่วมแสดงถึงความจงรักภักด ี
และส� านึ ก ในพระมหาก รุณาธิคุณของพระบาทสมเ ด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เม่ือวันที่  21  พ.ค.  2562 ณ  สวนสาธารณะประตูเมือง  อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
พร้อมด้วย ปลดั อบจ.ขอนแก่น นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ รองปลดั 
อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลกัษณ์ รตันจันทร์ และ นายประสทิธิ์ 
อุดมธนะธีระ  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  อบจ.ขอนแก่น 
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี  ได้มาศึกษา 
ดงูานเกีย่วกบัความพยายามในการจัดเก็บภาษ ีน�าโดย นายก อบจ.
สุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง  เมื่อวันที่  13  พ.ค.  2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ชั้น  2 
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...วราภรณ์ อุทธา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทาน
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้ ปลดัอบจ.ขอนแก่น นางพฒันาวด ีวริยิปิยะ พร้อม
ด้วยคณะหวัหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพธิเีปิดกจิกรรมลงทะเบยีน
รบัสมคัรโครงการจติอาสาพระราชทาน และรบัสิง่พระราชทานแก่
ผู้ลงทะเบียนจิตอาสา โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันท่ี  14  พ.ค.  2562 
ณ ห้องแก่นเมือง  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น

โครงการบุญเดือนหก ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่
(กิจกรรมบุญบั้งไฟ) ประจ�าปี 2562

  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ ์
เป็นประธานเปิดงานโครงการบญุเดอืนหก ตามฮตีสบิสองคองสิบส่ี 
(กิจกรรมบุญบั้งไฟ)  ประจ�าปี  2562  โดยมี  นายก  ทต.ยางค�า 
นายสุพจน์ นามโคตร  ผู้น�าท้องที่  ผู้น�าท้องถ่ิน  ร่วมเป็นเกียรต ิ
เมื่อวันที่  25  พ.ค.  2562 ณ  สนามกีฬาเก่าโรงเรียนบ้านยางค�า 
ต.ยางค�า อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมจัดเวทีชุมชน STRONG :
ขยายผลสู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 1

  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ ตั้งวานิชกพงษ์ 
มอบหมายให้  ปลัดอบจ.ขอนแก่น  นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ 
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมจัดเวทีชุมชน  STRONG  :  ขยายผลสู่
เครอืข่ายและชมุชน ครัง้ที ่1 โดยส�านกังาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวดั
ขอนแก่น ร่วมกบั ชมรม STRONG - จติพอเพยีงต้านทจุรติ จงัหวดั
ขอนแก่น โดยม ีท่ีปรึกษาชมรม STRONG - จิตพอเพยีงต้านทจุรติ 
นายสมชาย มีสิงห์  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะวิทยากร
และเครอืข่ายชมุชน เมือ่วนัที ่15 พ.ค. 2562 ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประชุมพิจารณาแก้ ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์
เข้าร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  พร้อมด้วย 
ผอ.ส�านักการช่าง นายวิรัต  นาคนชม  โดยมี  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
นายสมศักดิ์   สุวรรณสุจริต  เป ็นประธาน  ในโอกาสนี้มี 
นายอ�าเภอน�า้พอง นายกเทศมนตรีต�าบลกดุน�า้ใส นายกเทศมนตรี
ต�าบลม่วงหวาน  ผู ้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ 
ผู ้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอน�้าพอง  ผู ้จัดการประปา 
ส่วนภูมิภาค  สาขาน�้าพอง  รวมทั้งผู้แทนผู้ร้องเรียน  เม่ือวันที ่
4 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์
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ภารกิจ อบจ.ขอนแก่น
โดย...ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนัดดา  กรมโคตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้การประกันสังคม สิทธิและประโยชน์ผู้ประกันตนส�าหรับพนักงานจ้าง
  นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ ์ตัง้วานชิกพงษ์ มอบหมายให้ ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางพฒันาวดี วริิยปิยะ เป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้การประกันสังคม  สิทธิและประโยชน์ผู้ประกันตนส�าหรับพนักงานจ้าง  สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่  1  -  รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  30-31 พ.ค.  2562  โดยมี  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
นายสุวนัย ภูมาศ  กล่าวรายงาน  ในโอกาสนนี้มี  รองปลัด  อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์  หัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น “การท�าถาดไม้ ไผ่สาน” 
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองปลัด  อบจ.ขอนแก่น  นางสาวนงลักษณ์ 
รัตนจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น “การท�า
ถาดไม้ไผ่สาน”  โดยมี  หัวหน้าส�านักปลัด  อบจ. นายวรเวทย์ 
ดิเรกศรี  กล่าวรายงาน  และมี  ผอ.  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 4 นายเจริญ นันทะระ ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 21 
พ.ค.  2562  ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต  4 
จ.ขอนแก่น

กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562
  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ ์
มอบหมายให้  รองปลัด  อบจ.ขอนแก่น  นางสาวนงลักษณ์ 
รัตนจันทร์, หัวหน้าส�านักปลัด อบจ. นายวรเวทย์ ดิเรกศรี และ 
ผอ.กองกิจการสภา  อบจ. นางวราพร หาญชนะชัยกูล  ร่วม
กิจกรรมเรารักขอนแก่น  ครั้งที่  5/2562  โดยมี  รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  เป็นประธาน 
เมื่อวันที่  29  พ.ค.2562 ณ  รร.อวานี  ขอนแก่น  โฮเทล  แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
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“รู้เรื่องกฎหมาย”
โดย พีระพงษ์  สงกลาง  นิติกรช�านาญการพิเศษ

“พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562”

  สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการบัญญัติ

กฎหมายใหม่บังคับใช้หลายฉบับ  เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 กรณีที่รัฐพึงต้อง

จัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุง

กฎหมายที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถาพการณ์

ปัจจุบัน  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบ

อาชีพโดยไม่ชักช้าเพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการ

ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ  ได้โดยสะดวกและ

สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง 

ถูกต้อง

  ส�าหรับฉบับนี้ผู ้เขียนจะกล่าวถึง  “พระราชบัญญัติ 

การไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. 2562”  ที่ประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา  เล่ม  136  ตอนที่  67  ก.  วันที่  22  พฤษภาคม  2562 

ซึง่เป็นกฎหมายท่ีตราขึน้เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัหรอืศนูย์ไกล่เกลีย่ 

ข้อพิพาทภาคประชาชน  ใช้ในการยุติระงับข้อพิพาททางแพ่ง 

ที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนัก  และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท 

มาก�าหนดเป็นกฎหมายกลาง โดยค�านงึถงึความยนิยอมของคูก่รณี

เป็นส�าคัญ  ซึ่งจะท�าให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมท�าให้

ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง  ลดปัญหาความขัดแย้ง  ลดงบ

ประมาณแผ่นดนิ เสรมิสร้างสงัคมให้อยูร่่วมกนัอย่างปกติสุข และ

ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการยุติ ธรรม   อันจะท�าให้ประชาชนที่มีข้อพิพาท

สามารถยุติได้ด้ว ยการไ กล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนการฟ้องร้องคด ี

ต่อศาล ซึ่งตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “การไกล่เกล่ียข้อพพิาท” หมายความว่า การด�าเนินการ

เพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาททางแพ่งและ

ทางอาญาโดยสันติวิธีแล ะปราศจากการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด�าเนินการในชั้นศาลและ

ในชั้นการบังคับคดี

 “ผู ้ ไกล ่ เกลี่ ย”   หมายความว ่า   บุคคลซึ่ ง ได ้รับ 

การขึ้นทะเบียนและได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท 

 “ข้อตกลงระงับข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อตกลง 

ท่ีคู ่กรณีตกลงให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อระงับ 

ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ  ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่และให้คู่กรณี 

แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิหน้าท่ี  หรือความรับผิดเพียงเท่าที่ก�าหนดไว้

ในข้อตกลงนั้น

 “หน ่วยงานซึ่งด�าเนินการไกล ่ เกลี่ยข ้อพิพาท” 

หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐซึ่งด�าเนินการระงับข้อพิพาท 

โดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค  ส�านักงานศาลยุติธรรม  ส�านักงานอัยการ

สูงสุด  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรมก�าหนดในกฎกระทรวง

 “นายทะเบยีน” หมายความว่า หวัหน้าหน่วยงานของรฐั

ที่ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  จากบทนิยามข้างต้นโดยสาระส�าคัญ  การไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ก่อนฟ้องคดีเท่านั้น ไม่รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด�าเนินการ

ในชั้นศาลและในชั้นการบังคับคดี  เนื่องจากการไกล่เกล่ีย 

ข้อพิพาทในชั้นศาลและชั้นบังคับคดีมีข้อก�าหนดที่แตกต่าง 

จากพระราชบัญญัตินี้
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

  เมื่อวันที่  22  พ.ค.  2562  นายก  อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  มอบหมายให้  รองนายก  อบจ.ขอนแก่น 

นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์  พร้อมด้วย  รองปลัด  อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์, นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ  หัวหน้า 

ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม 

กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้มี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์, นายสุเทพ มณีโชติ, ปลัดจังหวัดขอนแก่น 

ดร.อลงกต วรกี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 

  ในวันที่ 24 พ.ค. 2562 รองนายก อบจ.ขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วน

ราชการ  ข้าราชการ  พนักงาน  อบจ.ขอนแก่น  ร่วมชมการแสดงมหรสพ  การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ 

เป็นประธาน ในโอกาสนี้มี วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติ 

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

งานมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
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ภารกิจส�านักปลัด อบจ.
โดย...เกศนีย์  บุญอ่อน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
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ภารกิจกองกิจการสภา อบจ.
โดย...สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

โครงการ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
 ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัดขอนแก่น  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน  โครงการนี ้
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัเรียนโรงเรียนในสังกดัองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  มีความรู้  ความเข้าใจ  เก่ียวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้เรียนรู ้
และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค 
รวมทัง้หน้าทีต่ามระบอบประชาธปิไตย เพือ่สามารถธ�ารงรกัษาไว้
ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  นายก  อบจ.ขอนแก่น  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ ์
เป็นประธานเปิดโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยส�าหรับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เมื่อวันศุกร์ที่  17 พ.ค.  2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ�านวน  800  คน 
และมีวิทยากรจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�า
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I โดย...พิพัฒน์พล หล่อยดา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น อบจ.ขอนแก่น

	 อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกบั	ศนูย์อ�ำนวยกำรจติอำสำจงัหวัดขอนแก่น	จดัโครงกำร

จิตอำสำกับสถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย	 โดยมี	 ปลัดจังหวัดขอนแก่น	

ดร.อลงกต วรกี	พร้อมด้วย	คณะวิทยำกรหลักสูตรจิตอำสำ	904	หลักสูตรจิตอำสำ	

เป็นวิทยำกร	 มีผู้ร่วมรับฟังบรรยำยพิเศษฯ	ประกอบด้วย	 คณะผู้บริหำร	 ข้ำรำชกำร	

พนักงำน	 อบจ.ขอนแก่น	 พร้อมท้ังข้ำรำชกำรครู	 พนักงำนโรงเรียนในสังกัด	 อบจ.

ขอนแก่น	จ�ำนวน	1,200	คน	แบ่งกำรอบรมออกเป็น	3	รุ่น	ระหว่ำงวันที่	14,	15	และ	

22	มิ.ย.	 2562	ณ	หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น	อ.เมืองขอนแก่น	

จ.ขอนแก่น

โครงการจิตอาสากับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
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I โดย...ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

ภารกิจ กองคลัง

ขอแนะน�าสถานประกอบการน�้ามันรายใหม่
ที่ได้จดทะเบียนและช�ำระภำษีน�้ำมันให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น

บริษัท สามมิตร ออยล์ จ�ากัด
ตั้งอยู่เลขที่ 885 หมู่ 15 บ้านเกษร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร. 081-3801665

บริษัท เอิน แอนด์ อาย ปิโตรเลียม จ�ากัด
ตั้งอยู่เลขที่ 165 หมู่ 9 บ้านตูม ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร. 086-7179169
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โดย....สุวลี ศิริธรรมจักร นักพัฒนาชุมชนช�านาญการ

ภารกิจ กองแผนและงบประมาณ

เม่ือวันที่	 28	 พ.ค.	 2562	 กองแผนและงบประมำณ	 ได้จัดท�ำโครงกำร

บริหำรจัดกำรขยะอันตรำยจังหวัดขอนแก่น	 ประจ�ำป	 2562	 โดยได้รับเกียรติ

จำกนำยก	 อบจ.ขอนแก่น	ดร.พงษศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ เป็นประธำนในพิธี	

ในโอกำสนี้มี	 ท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น	นายศิริพันธ ศรีกงพลี, ผอ.ส�ำนักงำน

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัขอนแก่น	นายพชิติ สมบตัมิาก เข้ำร่วม

เป็นเกียรติ	ณ	หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น

อบจ.ขอนแก่น	ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลง	(MOU)	ร่วม	กับ	อปท.	จ�ำนวน	

224	แห่ง	ส่วนรำชกำรอืน่	จ�ำนวน	6	แห่ง	รวมทัง้สิน้	230	แห่ง	โดย	อบจ.ขอนแก่น	

เป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งและก�ำจัดทั้งหมด	 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 เป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรรวบรวมในพ้ืนที่	

ส�ำหรับปนี้	สำมำรถรวบรวมขยะอันตรำยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	ได้ในปริมำณ	8,653.35	กิโลกรัม	(8.65	ตัน)

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะอันตรำยจังหวัดขอนแก่น ประจ�ำป 2562
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กรมกำรขนส่งทำงบกแนะน�ำเจ้ำของรถควรตรวจสอบ

กำรยึดติดแผ่นป้ำยทะเบียนรถทั้งด้ำนหน้ำและท้ำยรถให้มีควำม

ม่ันคงแน่นหนำ	 เพื่อป้องกันกำรหลุดหล่นระหว่ำงกำรขับรถ	 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงหน้ำฝนที่ต้องขับรถลุยฝนและน�้ำขัง	 

เป็นเหตใุห้แผ่นป้ำยทะเบยีนรถหล่นหำย	หรอืท�ำให้ตวัยดึแผ่นป้ำย

เกดิสนมิและท�ำให้ตวัแผ่นป้ำยทะเบียนรถหลดุหล่น	อย่ำงไรกต็ำม

ส�ำหรับเจ้ำของรถทีเ่กิดกรณแีผ่นป้ำยทะเบียนรถหล่นหำยสำมำรถ

ขอรับแผ่นป้ำยทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งควำม	

โดยติดต่อยื่นค�ำขอ	ณ	 ส�ำนักงำนขนส่ง	 ที่รถนั้นอยู่ใน

ควำมรบัผดิชอบ	หลักฐำนทีต้่องใช้	ประกอบด้วย	คูม่อืจดทะเบยีน

รถฉบับจริง	บัตรประจ�ำตัวประชำชนฉบับจริงของเจ้ำของรถ	โดย

มีค่ำธรรมเนียมแผ่นป้ำยละ	100	บำท	ค่ำค�ำขอ	5	บำท	และจะได้

รับแผ่นป้ำยทะเบียนรถภำยใน	 15	 วันท�ำกำร	 โดยระหว่ำงนี้

สำมำรถใช้ใบเสรจ็รบัเงินแทนแผ่นป้ำยทะเบียนรถเป็นกำรชัว่ครำว

ได้	 ทั้งนี้	 ในกรณีรถติดไฟแนนซ์	 สำมำรถติดต่อไฟแนนซ์เพ่ือให้

ด�ำเนินกำรแทน	

อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก	กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ	ทันทีที่พบ

ว่ำป้ำยทะเบียนรถหล่นหำยเจ้ำของรถควรรีบด�ำเนินกำรขอรับ 

แผ่นป้ำยทะเบียนรถทดแทนทันที	 ห้ำมท�ำแผ่นป้ำยทะเบียนรถ 

ขึน้เองโดยเดด็ขำด	เนือ่งจำกมคีวำมผิดตำมพระรำชบัญญัตริถยนต์	

พ.ศ.	 2522	 ฐำนใช้แผ่นป้ำยทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตำมที่

ก�ำหนดในกฎกระทรวง	ปรับสงูสดุไม่เกนิ	2,000	บำท	เช่นเดยีวกบั 

กรณีเจตนำขูด	ลอก	ลบ	 เลือน	หรือติดสติ๊กเกอร์บดบังส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของแผ่นป้ำยทะเบียนรถ	 ตกแต่งลวดลำยเลียนแบบป้ำย

ทะเบยีนประมลู	หรอืใช้กรอบป้ำยสกรนีลำยกรำฟิกครอบแผ่นป้ำย

ทะเบียนรถท�ำให้มองเป็นป้ำยทะเบียนประมูล	 มีควำมผิดตำม 

พระรำชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	2522	ปรับสูงสุดไม่เกิน	2,000	บำท	

จึงขอให้เจ้ำของรถระมัดระวังกำรใช้แผ่นป้ำยทะเบียนรถและ

ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด	สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่	ส�ำนักงำนขนส่งจังหวัดทุกแห่ง	หรือโทรสำยด่วน	1584

ที่มำ	:	https://www.matichon.co.th/economy/news_1504117

I โดย...รุ่งโรจน์ สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง

สาระน่ารู้ กองกิจการขนส่ง

กรมการขนทางบกแจ้ง 
เจ้ำของรถที่แผ่นป้ำยทะเบียนรถหำยหรือช�ำรุด 

ขอรับแผ่นป้ำยทะเบียนรถทดแทนได้โดยไม่ต้องแจ้งควำม

จ่ายเพียง
105 บาท
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I โดย...กรรณิการ์ เจริญดี นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน

ตัวอย่างข้อทักท้วงของ สตง.
ในฉบับนี้หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้น�ำเสนอตัวอย่ำงข้อทักท้วงของ สตง.

มำให้ผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และได้น�ำตัวอย่ำงข้อทักท้วงมำน�ำเสนอแก่ผู้สนใจได้ติดตำมต่อไป

ข้อบกพร่อง ค่าเบิกจ่ายปัจจัยถวายพระ
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

 เบิกจ่ายค่าปัจจัยถวายพระ ตามโครงการต่าง ๆ เป็น

ลักษณะการส่งเสริมและสนับสนุนที่มีประโยชน์ต่อการบ�ารุง

รกัษาศิลปะ จารตีประเพณ ีภูมปัิญญาและวฒันธรรมอนัดขีอง

ท้องถิ่น อันเป็นการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตน

 มิใช่การสนับสนุนศาสนิกชนในการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาตามความเชือ่ของตน ถงึแม้จะปฏบิติัสืบทอดกันมา แต่ก็เป็น

พิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละบุคคล เป็นการท�าบุญตามความ

พร้อมของตนที่มีอยู่ จึงเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้นการน�าเงินถวายพระ (ปัจจัย) จึงไม่อาจ

ถอืได้ว่าเป็นการจัดท�ากจิกรรมด้านการบรกิารสาธารณะตามอ�านาจ

หน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย

 ขอให้น�าเงินส่งคืนคลังเทศบาล และก�าชับ เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ที่มำ	:	หนังสือรวมข้อทักท้วง	สตง.	คัดลอกน�ำมำเผยแพร่โดย	ประพันธ์	เวำรัมย์	http://pun2013.bth.cc
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I โดย... สุภาวดี แก้วส�าราญ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ

ข่าว แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดขอนแก่น ได้มมีตเิหน็ชอบ

ให้รับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 

จ.ขอนแก่น สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 (สพป.ขก.เขต3) ส�านักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 

ประจ�าป พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 14 ส.ค. 

2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น และ สพป.ขก.เขต 3 ได้

ด�าเนินการท�าพิธีลงนามถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนบ้านบะแคให้ถ่ายโอนมาสงักดั อบจ.ขอนแก่น 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม

เบญจพร สพป.ขก.เขต 3 โดย นายก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศกัดิ์ 

สถานศึกษาแห่งที่ 20 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านบะแค
ต้ังวานิชกพงษ์ ได้มอบหมายให้ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

นายสิทธิกุล ภูค�าวงศ์ ท�าพิธีลงนามรับมอบกับ รอง ผอ.สพป. 

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขก.เขต 3 นายธนกฤต ศิริภิรมย์

พร้อมด้วยผู้บริหาร อบจ.ขอนแก่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ผอ.โรงเรียนบ้านบะแค นายธานินทร์ เลิศพันธ์ 

และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามถ่ายโอนภารกิจฯ ดังกล่าวด้วย 

ซึง่โรงเรยีนบ้านบะแค เป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาในระดับอนบุาล 

- ประถมศึกษาชั้นปที่ 6 มีนักเรียน จ�านวน 82 คน ครูรวมทั้ง 

ผอ.รวม 3 คน ซ่ึงจะเป็นสถานศึกษาแห่งที่ 20 ในสังกัด อบจ.

ขอนแก่น 
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I โดย... กิตติชัย อุทธา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ข่าว  แวดวงการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

 นกัเรยีนโรงเรยีนเมอืงพลพทิยาคม สงักดั อบจ.ขอนแก่น 

ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดขอนแก่น  

เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 35 “บุรีรัมย์เกมส์” 

ระหว่างวันที่ 10 - 20 พ.ค. 2562 ณ จ.บุรีรัมย์ ในรายการกีฬา

วอลเลย์บอลในร่มชาย ผลการแข่งขัน ในรอบ 8 ทีม เอาชนะ  

ทีม จ.สงขลา 3 : 0 เซ็ต, รอบรองชนะเลิศ เอาชนะทีม 

จ.นครราชสีมาได้ 3 : 1 เซ็ต ได้เข้าชิงชนะเลิศพบกับทีม 

จ.สุพรรณบุรี และทีม จ.ขอนแก่นสามารถเอาชนะได้ 3 : 0 เซ็ต 

คว้าแชมป์ได้ส�าเร็จ จากความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนที่มีความ

สามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายของนายก อบจ.

ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ โดยมีคุณครูที่เป็นโค้ช 

ผู ้ควบคุมทีม คือ นายพีระสันต์ ประไกรวัน, นายอนุเชษฐ์  

ด�าด้วงโรม เป็นผู้ฝึกสอน และ นายภวูนนัท์ สายกลาง นายธนทตั  

ทวีรัตน์ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และ ผู้บริหารสถานศึกษาของคณะ

ครนัูกกฬีาในสงักดั อบจ.ขอนแก่น ผูจ้ดัการทมี คือ ผอ.ส่วนบริหาร

การศกึษา นายสวุไิชย ศรเีสน และ ผอ.โรงเรยีนเมอืงพลพิทยาคม 

นายประสาน กองทอง
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I โดย...ประทุมมา ค�าละมูล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

เกร็ดความรู้ จากส�านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 สวัสดีค่ะ...พบกันอีกคร้ังนะคะกับเกร็ดความรู ้จาก

โรงเรียนสอนคิด Thinking School ฉบับนี้เราก็จะมาดูราย

ละเอียดกันว่าครูผู ้สอนในโรงเรียนสอนคิด มีการพัฒนา

กระบวนการคิดของผู้เรียนที่เรียกกันว่า การคิด 12 คิด	 หรือ

กระบวนกำรคดิ	12	กระบวนกำร	นัน้	คอืกำรคดิอะไรบ้ำงและกำร

คิดแต่ละอย่ำงช่วยพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นอย่ำงไร

 กระบวนการคิด 12 กระบวนการ (สุวิทย์ มูลค�า :2549 

หน้า 42) ได้แก่ 

 1. การคดิวเิคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจ�าแนก 

แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ

สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

ระหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพือ่ค้นหาสภาพความเป็นจรงิหรอื

สิ่งส�าคัญของสิ่งที่ก�าหนดให้ ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์คือ 

ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง ไม่ด่วนสรุปสิ่งใดง่าย ๆ พัฒนาความเป็น

คนช่างสังเกต ให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผล

 2. การคิดเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการ

พิจารณาเปรียบเทียบในสองลักษณะ คือ การเทียบเคียง ความ

เหมือนและ/หรือความแตกต่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่น ๆ โดยมี

เกณฑ์การตัดสินและการเปรียบเปรยสิ่งหน่ึงเป็นอีกสิ่งหนึ่ง 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตอบสนองความต้องการท่ีก�าหนดไว้ ประโยชน์

ของการคิดเปรียบเทียบคือ ช่วยฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล 

มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเฉียบแหลม ช่วยให้การส่ือสาร

ชัดเจน รวดเร็วและช่วยให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ

 3. การคิดวิพากษ์ หมายถึง ความสามารถในการ

พิจารณา ประเมินและตัดสินสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มี

ข้อสงสยัหรอืข้อโต้แย้งโดยการแสวงหาค�าตอบทีม่คีวามสมเหตุสม

ผล ประโยชน์ของการคิดวิพากษ์คือ ท�าให้รู้จักประเมินตนเอง 

ตรวจสอบและประเมินข้อมูลอย่างจริงจัง มีจิตใจเป็นธรรมและ

มุ่งมั่นต่อการตัดสินใจบนฐานข้อมูล

Thinking
 School 

 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง การคิดที่มี

เหตุผลโดยผ่านการพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มหีลกัเกณฑ์ 

มีหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อน�าไปสู ่การสรุปและตัดสินใจที่มี

ประสิทธิภาพว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือกหรือสิ่ง

ใดควรท�า ประโยชน์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ช่วยให้รู้จัก

มองอย่างรอบด้านชัดเจน รู้จักเลือก รู้จักวางแผนการด�าเนินชีวิต 

ช่วยพัฒนาตนเองในการยอมรับและใช้เหตุผลเป็นหลัก พัฒนา

ความเที่ยงตรงในการคิดและรับรู้

 5. การคิดแก้ปญหา หมายถึง ความสามารถทางสมองที่

จะคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆ ที่เป็นปม

ประเด็นส�าคัญที่ท�าให้สภาวะความไม่สมดุลเกิดขึ้น โดยพยายาม

หาหนทางคลี่คลาย ขจัดปัดเปาประเด็นส�าคัญเหล่านั้นให้กลับเข้าสู่

สภาวะสมดุล หรือสภาวะที่เราคาดหวัง คุณสมบัติของนักคิดแก้

ปัญหา คอื รู้จักคดิอย่างมเีหตุผล ต้ังใจค้นหาความจรงิ กระตอืรอืร้น 

ใฝเรียนใฝรู้ สนใจสิ่งรอบด้าน มีความเป็นผู้น�า กล้าหาญ ฯลฯ

 6. การคิดสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการ

รวบรวมส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ  ของวตัถสุิง่ของ หรอืความคิดมา

หลอมรวม หรือถักทอได้อย่างผสมผสานกลมกลืน จนกลายเป็น

สิง่ใหม่ หรอืแนวคดิใหม่ภายใต้โครงสร้างใหม่ตรงตามวตัถปุระสงค์

ที่ตั้งไว้ วัตถุประสงค์การคิดสังเคราะห์ คือ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ 

เพื่อน�าบทสรุปไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดความรู้ เพื่อความเข้าใจ

ทีช่ดัเจนแจ่มแจ้ง ครบถ้วน เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีชัดเจนและ

น�าไปสู่การคิดสร้างสรรค์

 ฉบับนี้ขอน�าเสนอไว้ก่อน 6 กระบวนการคิด ฉบับหน้า

เราค่อยมาดูอีก 6 กระบวนการคิดที่เหลือนะคะ …สวัสดีค่ะ

ทีม่า : สวุทิย์ มลูค�า.การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้นการคดิ. 

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อี เค บุคส์, 2549.
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I โดย...วรเวทย์ ดิเรกศรี หัวหน้าส�านักปลัด อบจ.

วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนอีสาน

ฤกษ์เดือน
1. เดอืนเจยีง (เดอืนอ้าย-ธันวาคม) นาคน้ันนอนหลบัหากปลกู

เรือนอยู่มักตาย

2. เดือนยี่ (มกราคม) นาคนอนตื่น ปลูกเรือนอยู่ดี

3. เดอืนสาม (กุมภาพนัธ์) นาคหากนิทางเหนอื มดิ ีอยูฮ้่อนไฟ

จักไหม้

4. เดือนสี่ (มีนาคม) นาคหากินอยู่เรือน ปลูกเรือนอยู่ดีเป็น

มงคล

5. เดือนห้า (เมษายน) นาคพ่ายครุฑหนี ปลูกเรือนร้อนนอก

ร้อนใจ มิดี

6. เดือนหก (พฤษภาคม) จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง 

มิตรสหายมาก

7. เดือนเจ็ด (มิถุนายน) นาคพ่ายหนี จักได้พรากจากเรือนมิดี

8. เดือนแปด (กรกฏาคม) นาคเห็นครุฑ จักได้เสียของมิรู้แล้ว

9. เดอืนเก้า (สงิหาคม) นาคประดบัตน ปลกูเรือนมข้ีาวของกนิ

มิรู้หมด

10. เดือนสิบ (กันยายน) นาคถอดเครื่องประดับ ปลูกเรือน

เข็ญใจ และคนในเรือนมักเจ็บ ไข้ตาย

11. เดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม) จะเกิดทุกข์ภัยอันตรายต่าง ๆ มัก

จะมีคนฟ้องร้องกล่าวหา จัก มีโทษทัณฑ์

12. เดือนสิบสอง (พฤศจิกายน) จะได้ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าว

ของ และคนใช้ดีหลีแล

แหล่งที่มาของข้อมูล
http://bb.kunthaluk.com/viewtopic.php?f=3&t=764

http://www.mv.ac.th/~thaiwisdom/activities6_3.htm

http://www.oknation.net/blog/namsean/2007/10/27/entry-1 

โดย nanavagi 

วิถีชีวิตคนอีสาน

ฤกษ์ยามในการปลูกเรือน
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ฤกษ์วัน
1. วันอาทิตย์ ปลูกเรือนจะเกิดทุกข์อุบาทว์

2. วันจันทร์ ท�าแล้ว 2 เดือนจะได้ลาภผ้าผ่อนและของขาว

เหลือง เป็นที่พึงพอใจ

3. วันอังคาร ท�าแล้ว 3 วันไฟจะไหม้หรือเจ็บไข้

4. วันพุธ ปลูกเรือนจะได้ลาภเครื่องอุปโภคมีผ้าผ่อน เป็นต้น

5. วันพฤหัสบดี ปลูกเรือนจะเกิดสุขสบายใจ ท�าแล้ว 5 เดือน

จะได้โชคลาภมากมาย

6. วันศุกร์ ปลูกเรือนจะมีความทุกข์และความสุขก�้ากึ่งกัน ท�า

แล้ว 3 เดือน จะได้ลาภ เล็กน้อย

7. วันเสาร์ ปลูกเรือนจะเกิดพยาธิ หรือเลือดตกยางออก ท�า

แล้ว 4 เดือนจะล�าบาก ห้ามไม่ให้ท�าแล

ติดตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนอีสาน

ต่อฉบับหน้าครับ (ตอนที่ 6)
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I โดย..สุวนัย ภูมาศ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

สาระน่ารู้ กองการเจ้าหน้าที่

 สวัสดีครับ สาระน่ารู้กองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนนี้ ขอน�าเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับ การสอนงาน (Coaching) ซึ่งหากเปรียบ

เทียบองค์กรเป็นร่างกายมนุษย์ พนักงานแต่ละคนก็เปรียบเสมือนอวัยวะแต่ละส่วนที่ท�างานแตกต่างกันแต่ผลักดันส่งเสริมให้ร่างกาย

ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ หากพนักงานในองค์กรขาดความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบและคุณธรรม องค์กรนั้น ๆ คงประสบปัญหา

มากมาย ดังนั้น การสอนงานคือ กระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานโดยการเสริมสร้าง

องค์ความรู้ กระตุ้นความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมเรียกสั้น ๆ ว่า KUSA ซึ่งหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีความส�าคัญ

และใกล้ชิดในเบื้องต้นที่จะฝึกฝนพัฒนาพนักงาน โดยวิธีการสอนงาน ดังนี้

ความหมาย วิธีการสอนงาน

K: Knowledge เสริมสร้างความรู้ 1.  ให้เอกสารงานที่เกี่ยวข้องไปอ่านและสรุปให้ฟัง 

2.  บอกเล่างานประจ�าวัน รวมทั้ง Job description ให้เข้าใจ

3.  เปดโอกาสให้พนักงานสอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้

4.  ให้ข้อมูลความรู้ไปศึกษา

U : Understand กระตุนความเขาใจ 1.  เล่าประสบการณ์ท�างาน พร้อมปัญหาจริงให้ฟัง

2.  เปดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

3. ห้ามต�าหนิ หรือวาจาเชิงลบ เมื่อพนักงานตอบผิด หรือไม่เข้าใจ 

4.  สอนด้วยการลงมือท�า 

5. เปดโอกาสให้พนักงานท�าตามไปด้วย 

6. เปดโอกาสให้พนักงานถามค�าถาม หรือแสดงความสงสัย ไม่เข้าใจ 

7.  ให้การบ้านไปศึกษาค้นคว้าเองเพิ่มเติม

S : Skill ฝกฝนทักษะ 1. กระตุ้นให้ลงมือบ่อย ๆ 

2.  สร้างบรรยากาศให้มีการแข่งขัน 

3.  ให้การบ้านและแบบฝึกหัดเพื่อให้พนักงานเกิดการฝึกฝน

A : Attitude ปรับทัศนคติ 1. กล่าวชื่นชมเพื่อพนักงานมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

2. ให้ก�าลังใจเมื่อพนักงานท้อแท้ 

3. ให้ค�าแนะเมื่อพนักงานไม่รู้ 

4. ให้ความช่วยเหลือเมื่อพนักงานท�าพลาด 

5.  ให้โอกาสเมื่อพนักงานท�าผิด 

6. ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น 

7. ท�าตนเป็นต้นแบบที่ดีในการท�างาน

ที่มา : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส�านักงาน ก.พ.

การสอนงาน (Coaching)
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I โดย....ณัฐรินทร์ ทวีชัยจุฑานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

บทความ กองพัสดุและทรัพย์สิน

 สวัสดีค่ะ ฉบับนี้จะขอน�าเสนอเก่ียวกับการซ้อมความ

เข้าใจการบอกเลกิสญัญาหรอืข้อตกลง ตามระเบยีบกระทรวง การ

คลังว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560 

ข้อ 183 ด้วยปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐต่างๆ มีประเด็นปัญหา

ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและ การบรหิาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183 ซึ่งก�าหนดว่า “นอกจากการ

บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่า 

คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะ

ต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ�านวนค่าปรับ

จะเกนิร้อยละสบิของวงเงินค่าพสัดหุรอืค่าจ้าง ให้หน่วยงานของ

รัฐพิจารณาด�าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่

คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาผ่อน

ปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ�าเปน”

 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาแล้ว เห็นควรซ้อมความเข้าใจ 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด

ซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 ข้อ 183 ดังกล่าว 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน ดังนี้

 1. เม่ือครบก�าหนดส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างที่ก�าหนด

ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง และได้ล่วงเลยก�าหนดระยะเวลา 

ดังกล่าว จนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว เมื่อจ�านวนค่าปรับที่เกิดขึ้น

จะเกินกว่าร้อยละสบิของวงเงนิค่าพสัดหุรอืค่าจ้างตามสญัญา หรอื 

ข้อตกลง ให้หน่วยงานของรฐัมหีนงัสอืแจ้งบอกกล่าวกบัคูสั่ญญาว่า 

จ�านวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบแล้ว และจะด�าเนิน

การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป เว้นแต่ คู่สัญญาจะได้มี

หนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับ

แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

 2. กรณีที่คู ่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสีย

ค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน

ระยะเวลาทีก่�าหนด ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณาผ่อนปรน

การบอกเลกิสญัญาหรือข้อตกลงได้เท่าท่ีจ�าเป็น โดยหน่วยงานของรฐั

ต้องประเมินความคืบหน้าการด�าเนินการตามสัญญาของคู่สัญญา

ว่า การผ่อนปรนดังกล่าว จะท�าให้คู่สัญญาด�าเนินการแล้วเสร็จ

หรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ 

ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

   2.1 ในกรณีที่เห็นว่า ควรผ่อนปรนการบอกเลิก

สัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งคู่สัญญาให้รับทราบ

และด�าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็ว โดยคู่สัญญา

จะต้องก�าหนดแผนและระยะเวลาการด�าเนินการแล้วเสร็จให้

ชัดเจน

   2.2 ในกรณทีีจ่ะใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาหรอืข้อตกลง 

ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยัง

คูส่ญัญาโดยเรว็ ทัง้นี ้การแจ้งบอกเลกิสญัญาหรอืข้อตกลงจะต้อง

ท�าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับ และริบหลัก 

ประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)

 3. กรณีที่คู ่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสีย

ค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยมเีง่ือนไข หรือกรณคีูส่ญัญาไม่มี 

หนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิก

สัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิก

สัญญาหรือข้อตกลง จะต้องท�าเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับ 

แจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
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I โดย..จ่าออง วีระศักดิ์ อินทะวงษ์

ข่าวกีฬา

สวัสดีครับแฟนข่ำวกีฬำ รอบร้ัว อบจ.ขอนแก่นครับ  ส�ำหรับฉบับน้ีขอประชำสัมพันธ์โครงกำรแข่งขัน ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ 

ต้ำนยำเสพติดคร้ังท่ี 8 ซึ่งจะด�ำเนินกำรแข่งขันระหว่ำงวันท่ี 3 - 25 มิ.ย. 2562 ณ สนำมกีฬำ อบจ.ขอนแก่น ได้รับอนุมัติโครงกำรจำก 

นำยก อบจ.ขอนแก่น ดร.พงศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์

วัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1.	 เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็	เยำวชน	ประชำชน	รกักำรเล่น

กีฬำ	 ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ห่ำงไกลจำก

ยำเสพติด	

2.	 เพื่อพัฒนำนักเตะเพื่อต่อยอดสู ่ควำมเป็นเลิศ

ทำงด้ำนกีฬำฟุตซอล

3.	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรัก	ควำมสำมัคคี	ในหมู่คณะ

4.	 เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้นักกีฬำ	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย

โครงกำร	 แข ่งขันฟุตซอล	 อบจ.ขอนแก ่นคัพ	

ต้ำนยำเสพติดครั้งที่	8	ประจ�ำป	2562	กำรจัดกำรแข่งขันแบ่ง

เป็น	7	รุ่น	 ได้แก่รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน	8	ป,	รุ่นเยำวชนอำยุ	

ไม่เกิน	10	ป,	รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน	12	ป,	รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน	14	ป,	รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน	16	ป,	รุ่นอำวุโสอำยุ	40	ปขึ้นไป	และ

รุ่นประชำชนทั่วไป	 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่	 22	พ.ค.	2562	จนถึงก่อนวันจับฉลำกแบ่งสำย	ในวันที่	 30	มิ.ย.	2562	 เวลำ	10.00	น	

สถำนที่รบัสมัคร	ฝำยกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำ	อำคำรอ�ำนวยกำร	สนำมกีฬำ	อบจ.ขอนแกน่	หรอืตดิต่อสอบถำมไดท้ี่	หมำยเลขโทรศัพท์	

0-4322-2397	และขอเชญิชวนผูท้ีส่นใจในกจิกรรมครัง้นีร่้วมชมและเชยีร์นกักฬีำได้ท่ีสนำมกฬีำ	อบจ.ขอนแก่น	ส่วนสรปุผลกำรแข่งขนั

จะรำยงำนให้ท่ำนได้ทรำบในฉบับหน้ำ	ส�ำหรับฉบับนี้ลำไปก่อน	สวัสดีครับ

30 วารสารคูนแคน



พ.ศ. 2556
ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ในการเปิดศูนย์ประสานงาน “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์” 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ประจ�า จ.ขอนแก่น
จาก...มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ภาคอีสาน)”
จาก...กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. 2555
รางวัล “ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
กรมประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดียิ่ง”
จาก...กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2554
รางวัล “เสริมสร้างคุณค่าการท�างาน
ของเครือข่าย ทสม.”
จาก...กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2555
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ที่มีการด�าเนินงานด้านคนพิการ”
จาก...กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ. 2555
โล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุน
“งานชุมนุมลูกเสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
จาก...ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล “คุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภท
รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการ ของเคาน์เตอร์
บริการประชาชน”
จาก...คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

พ.ศ. 2555
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”
นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2555
จาก...สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2547
รางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ศ. 2557 
เกียรติบัตร “หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน
การแต่งกายผ้าไทย จังหวัดขอนแก่น”
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมของต�ารวจภูธรภาค 4”
จาก...ต�ารวจภูธรภาค 4

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ
“ผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมยุวประชาธิปไตย”
จาก...สมาคมยุวประชาธิปไตย

พ.ศ. 2556
โล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม” ตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดฯ
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
โล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
“โครงการต�ารวจชุมชนสัมพันธ์ อบรมสัมมนา
แกนน�าสมัชชาสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด”
จาก...สถานีต�ารวจภูธรเมืองขอนแก่น

พ.ศ. 2555
ประกาศเกียรติคุณที่ นายก อบจ.ขอนแก่น
“ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์เพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชั่น”
จาก...หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2554
รางวัล “กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับเขต
ด้านการพัฒนาหรือการสงเคราะห์เด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2554”
จาก...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2554
รางวัล “มีผลการปฏิบัติงานของ อปท. ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภท อบจ. 
ระดับเขต ประจ�าปี 2553”
จาก...ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 
ขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. 2553
รางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ประจ�าปี 2552 
ประเภท สถานีขนส่งทางบก
จาก...กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2556
เกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการ “จังหวัดขอนแก่น 
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ภายใต้การด�าเนินงานของ 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
จาก...จังหวัดขอนแก่น



พ.ศ. 2559
ประกาศเกียรติคุณ อบจ.ขอนแกน เปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลคะแนนผานเกณฑ
การประเมิน "รางวัลการบริหารจัดการที่ดี 
ประจำป 2559"
จาก...สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2561
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน
ดานการศึกษา ประจำป 2560”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2559
รางวัล "วัฒนคุณาธร" เปนผูทำคุณประโยชนตอ
กระทรวงวัฒนธรรม
จาก...กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2559
รางวัล "องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการ
ปองกันการทุจริต ประจำป 2559"
จาก...สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

พ.ศ. 2559
รางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร"
ประเภทสงเสริมกิจการคณะสงฆ ประจำป 
พุทธศักราช  2559
จาก...กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2556
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน 
ดานการศึกษา ประจำป 2556”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2556
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เปนผูทำคุณประโยชนให
แกกระทรวงศึกษาธิการ จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2555
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ที่สงเสริม
การดำเนินงานวัฒนธรรม ดานมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม”
จาก...กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2555
รางวัล “ผูบริหารแหงป 2555 
( CEO THAILAND AWARDS 2012 )” จาก
...สมัชชา นักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน 
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2555
รางวัลเกียรติยศ “คนดีศรีอีสาน” ปที่ 31 
ประจำป 2555 
จาก...นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิงลักษณ ชินวัตร

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผูใหการสนับสนุนกำรดำเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมแหงชาติ ประจำป 2551”
จาก...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

พ.ศ. 2552
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดีเดนดานการศึกษา ประจำป 2551”
จาก...มูลนิธิชวยการศึกษาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2552
รางวัล “นักบริหารทองถิ่นดีเดน ดานเปนแบบอยาง
ของนักบริหารทองถิ่นดีเดน ประจำป 2552”
จาก...มูลนิธิสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2550
รางวัล “เสมาคุณูปการ” เปนผูทำคุณประโยชน
ใหแกกระทรวงศึกษาธิการ
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2550
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาดีเดน 
ประจำป 2550”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2549
รางวัล “เปนผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุด”
จาก...สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2548
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ.2548
รางวัล “องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

พ.ศ. 2554
รางวัล “ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดีเดน ดานการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็ก
และเยาวชนประจำป 2554”
จาก...กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น


